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Puheenaihe

KIRSI HÖLTTÄ
Helsinki

H imo. Kristillisten presi-
denttiehdokas Sari Es-
sayah maistelee kuole-

mansyntiä. Ensimmäisenä hä-
nen mieleensä nousee rahanhi-
mo. Raamattu sanoo, että se on 
kaiken pahan alku.

Nyky-yhteiskunnassa himo 
saa Essayahilta yhtäläisyys-
merkit riippuvuuden, addiktion, 
kanssa. Himo on tuhoava voi-
ma. Se rikkoo ihmisen sisältä. 
Se rikkoo suhteet lähimmäisiin. 
Kristitylle se merkitsee sitä, että 
suhde Jumalaan hajoaa.

Himo vie mennessään.
– Työ on hyvä esimerkki. Se 

on sinällään hyvä ja arvostettava 
asia. Kun siitä tulee tuhoava voi-
ma, työnarkomania, se vie ihmi-
sen mennessään.

– Työnarkomaniaan sairastu-
vat useimmiten ne, jotka suhtau-
tuvat työhön alun perin myöntei-
sesti, Essayah huomauttaa.

Essayah itse selvästi nauttii 
työstään europarlamentaarikko-
na. Koko olemukseen tulee lisää 
eloisuutta, kun hän pääsee asioi-
hin, joihin on EU-parlamentissa 
perehtynyt. Nyt hän juoksee vaa-
likentillä hakemassa kannatusta 
Suomen seuraavaksi presiden-
tiksi. Työ on hänelle paljon, mut-
ta ei suinkaan kaikki.

– Olemme tehneet valinnan, 
että koko perhe on Brysselissä. 
Pääsen iltaisin kotiin. Se pitää ja-
lat maassa, Essayah hymyilee.

Entä miten hän selittää itsel-
leen sen, että haluaa maan yk-
köseksi? Eikö tavoitteessa ole 
annos vallanhimoa?

– Tehtävään, johon sisältyy 
vallankäyttöä, sisältyy myös val-
lan tavoittelua. Joku on sanonut 
hienosti, että vallan tavoittelun 
ainoa oikeutus tulee heikomman 
puolustuksesta. Se on minusta 
hyvin sanottu, hän toteaa.

Raittiuden puolesta
Presidenttinä Essayah olisi val-
mis käyttämään vaikutusval-
taansa esimerkiksi alkoholiasen-
teiden muuttamiseksi. Hän ei 
ymmärrä, miksi viinanhimoon 
suhtaudutaan kovin kepeästi.

– On hämmentävää, että edel-
leen puhutaan ikään kuin hen-
kilökohtaisesta ongelmasta. Al-
koholiriippuvuus tuhoaa ihmi-
sen luovuutta ja kykyjä, mutta 
ennen kaikkea se rikkoo lähellä 
olevat ihmissuhteet. Se voi vie-
dä työn. Ja mitä se maksaa, Es-
sayah puuskahtaa.

Valtio kerää alkoholista veron, 
laskun alkoholihaitoista maksa-
vat kunnat. Useissa suomalais-
kodeissa on takana viinanhuu-
ruinen joulu ja vuodenvaihde. 
Essayahin mielestä presidentti 
voisi vedota sen puolesta, että 
lapset saisivat raittiin juhlan.

Essayah arvioi, että poliitikot 
ovat arkoja puhumaan alkoho-
lismista, koska eivät halua mo-
ralistin leimaa. Hän korostaa 
myönteistä esimerkkiä.

– Jos haluamme puhua nuoril-
le, että elämä on parasta huumet-
ta, niin miksi alkoholi on aikuis-
ten juhlissa näkyvästi mukana?

Linnan juhlista hän ei kuiten-
kaan boolia veisi.

Omistamista vastaan
Himo ei voi Essayahin mielestä 
koskaan olla puhtaasti hyvää. Ei 
edes intohimo puolisoiden välil-
lä. Media tuuttaa ohjeita, miten 
intohimo saadaan parisuhteessa 
säilymään. 

Essayah sanoo, että himolla on 
parisuhteessakin terävä reuna.

– Intohimoon liittyy helposti 
halua omistaa toinen, musta-

sukkaisuutta. Se ei ole niin hyvä 
asia, hän toteaa.

Essayah miettii tarkkaan. Lo-
pulta entinen huippu-urheilija 

myöntää, että kunnianhimo voi 
olla hyvästä. Ei silti ilman tiuk-
koja reunaehtoja. Kunnianhi-
mon Essayah sallii silloin, kun 

ihminen pyrkii tekemään par-
haansa ja panemaan itsensä li-
koon, muita vahingoittamatta.

– Se ei voi olla synnillistä.

Ota kantaa
Onko himo aina pahasta?
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HIMO RIKKOO 
IHMISTÄ

Presidenttiehdokas: Sari Essayahin mielestä edes 
intohimo kahden puolison välillä ei ole täysin hyvästä

Kuolemansynti: Essayah ihmettelee, miksi viinanhimoa 
pidetään edelleen henkilökohtaisena asiana

Määritelmä

Himo
Himo on yksi seitsemästä 
kuolemansynnistä. Se mää-
ritellään kiihkeäksi, jopa itse-
tuhoiseksi haluksi saavuttaa 
nautintoa. Sen vastakohtana 
on itsekurin hyve.

Kuka

Sari
Essayah
44-vuotias entinen kilpa-
kävelijä ja nykyinen euro-
parlamentaarikko. Kansan-
edustaja 2003–2007.
Perheeseen kuuluu avio-
mies Robert Knapp ja tyt-
täret Noora (1998) ja Neea 
(2001). Perhe asuu Brysse-
lissä. Kotikunta Suomessa 
Paimio.
Koulutukseltaan kauppa-
tieteiden maisteri Vaasasta.
Urheilee satunnaisesti, 
silloin lajeina hölkkä, hiihto, 
uinti tai käynti punttisalilla.

Harri Hermo
Pori

Mihin asioihin katsotte pre-
sidenttinä voivanne aidosti ja 
konkreettisesti vaikuttaa?

Ehdokas vastaa: Ulko- ja tur-
vallisuuspolitiikan, myös EU:n 
yhteisen, johtamiseen yhdessä 
valtioneuvoston kanssa. Voin 
olla mielipidevaikuttaja.

Henri Savonen

Jos teillä olisi mahdollisuus 
päättää, julkistaisitteko Tiiti-
sen listan vai pitäisittekö sa-
lassa?

Ehdokas vastaa: Sen voisi jul-
kistaa. Avoimuus kuuluu suo-
malaiseen yhteiskuntaan. On 
tärkeää käydä läpi, miten nimet 
ovat listalle päätyneet.

Satu Satto
Jyväskylä

Millaisen presidentin Suomi 
tarvitsee?

Ehdokas vastaa: Suomi tarvit-
see eteenpäin, tulevaisuuteen 
katsovan presidentin, jolla on 
kykyä hoitaa presidentin tehtä-
vät ja visio Suomen haasteista.

Kyllikki Mäki-Punto
Visuvesi

Miten tärkeänä pidätte maa-
seudun elinvoiman säilyttä-
mistä?

Ehdokas vastaa: Erittäin tär-
keänä. Suomessa ihmisillä 
pitää olla oikeus valita asuin-
paikkansa.

Atte Nikkanen
Tampere

Venäläiset ostavat maata ja 
kiinteistöjä Suomesta. Mitä 
mieltä olette siitä?

Ehdokas vastaa: Suomalaisilla 
pitäisi vastavuoroisesti olla oi-
keus ostaa Venäjältä niin maa-
ta, kiinteistöjä kuin yrityksiä.

Antti Tölli
Ylöjärvi

Minkälaisena näette nuorten 
tulevaisuuden?

Ehdokas vastaa: Jos saamme 
nostettua lähimmäisen- ja yh-
teisvastuun tunnetta, uskon, 
että nuorilla on hyvä tulevai-
suus.

Mitä mieltä: Ihmiset kysyvät, presidenttiehdokas vastaa

Ulkopolitiikka: Yksi merkit-
tävimpiä tulevan presidentin 
kauteen vaikuttavia asioita 
on, saako Suomi YK:n turval-
lisuusneuvoston jäsenyyden. 
Globaalisti menossa on mul-
listuksia, jotka ovat huomat-
tavimpia sitten rautaesiripun 
murtumisen, erityisesti Poh-
jois-Afrikassa ja Lähi-idässä, 
Venäjälläkin. On päätettävä, 
miten Suomi asemoi itsensä 
suurten haasteiden keskellä. 
Ratkeamassa on myös, mil-
laisen roolin EU ottaa. Isoista 
haasteista en jättäisi syrjään 
myöskään ilmastopolitiikkaa. 
Siinä haasteet voivat muuttua 
nopeasti.

Turvallisuuspolitiikka: En ha-
lua listata uhkia tyyliin Venä-
jä, Venäjä, Venäjä. Tässä ajassa 
kysymys on kokonaisturvalli-
suudesta, johon yhteiskunnan 
eri sektoreiden pitää varau-
tua. Turvallisuuspolitiikka ei 
ole vain sotilaspoliittista. Pitää 
pohtia, miten vastataan tämän 
päivän turvallisuusuhkiin. 
Esimerkiksi kyberhyökkäyk-
siin pitää varautua. Puolustus-
voimien uudistus olisi tullut 
eteen ilman säästöpainettakin. 
Konfl ikteja ei torjuta varus-
kunnista.

Sisäpolitiikka: Presidentin pitää 
kunnioittaa parlamentarismia. 
Presidentti voi arvovallallaan 
nostaa yhteiskunnassa varjoon 
jääviä asioita. Presidentti voi 
esimerkiksi yleisellä tasolla 
puhua siitä, että vanhustenhoi-
toon tarvitaan lisää käsiä. Olisi 
kuitenkin epäsopivaa, jos pre-
sidentti lähtisi määrittelemään 
vaikkapa vanhuspalvelulain 
ikärajoja. Se olisi sotkeutumis-
ta eduskunnan rooliin. Juuri 
vanhustenhoito on asia, josta 
presidentti Tarja Halonenkin 
olisi voinut puhua. Ikäänty-
misen haaste ei ole hävinnyt 
minnekään.

Konfl iktit
eivät ole
kasarmeilla

Arvojohtajaa
etsimässä
Sarjassa presidenttiehdok-
kaat pohtivat seitsemää
kuolemansyntiä.
Viidennen osan teema on 
himo.

Joel Maisalmi/Aamulehti

Presidenttiehdokas Paavo Lipposen 
(sd) vaikeneminen kaa-

suputkiaiheesta eilisessä Näkö-
kulmassa hämmentää verkossa. 
Dosentti Arto Luukkasen sa-
notaan osuneen naulan kan-
taan. Toiset epäilevät median 
taas kaatavan ehdokasta.
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Nyt

Näyttelijä Seela Sella totesi 
eilen, että ”poikien ympä-
rileikkauksesta höpöte-
tään liikaa.” Harmittaahan 
tuo, jos höpötyksen seu-
rauksena ihmiset alkaisi-
vat ajatella, että poikien 
uskonnollisista tai syistä 
tapahtuvassa ympärileik-
kauksessa olisi moraalises-
ti jotakin kyseenalaista.

MIKKO PULLIAINEN

Paheksun!

Älkää vain
höpöttäkö

OLLI HELEN
Aamulehti

Ylöjärvellä kiehahti omalaa-
tuinen poliittinen soppa. Vä-
rikkäästä taustastaan tunnet-
tu liikemies Carl Danham-
mer (ps) valittiin Vahannan 
vaalilautakunnan puheen-
johtajaksi presidentinvaa-
leissa, mutta pian oivallettiin, 
että häntä epäillään törkeis-
tä petoksista, ja yksi tapaus 
on edennyt syyteharkintaan 
asti. Danhammer antoi maa-
nantain Iltalehden mukaan 
ymmärtää, ettei hän tiennyt 
puheenjohtajuudestaan.

Onko mahdollista, ettei Dan-
hammer ollut tietoinen valin-
nastaan, Ylöjärven kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja 
Mika Kotiranta (kok)?

– Käsitykseni on, että hän 

tiesi valinnastaan. Hänet il-
moitettiin virallisesti perus-
suomalaisten ehdokkaaksi, 
kun puheenjohtajia valittiin 
ryhmien kokouksessa. Viime 
perjantaina Danhammer lä-
hetti sähköpostiviestin, jos-
sa hän ilmoitti vetäytymises-
tään. Pidämme 16.1. kokouk-
sen, jossa nimeämme Vahan-
taan uuden vaalilautakunnan 
puheenjohtajan.

Aiheuttiko jupakka kolhuja 
Ylöjärven imagolle?

– Ei tämä kaupungin mai-
neeseen vaikuta, mutta ehkä 
yhden puolueen kannattaa 
olla entistä tarkempi.

Joko Danhammerin seuraaja 
tiedetään, kaupunginvaltuu-
tettu Sami Savio (ps)?

– Ehdotamme hänen tilal-
leen Heleena Pekkalaa (ps).

Hyvä kysymys

Salainen valinta
puheenjohtajaksi?

Sirkku Peltola
näytelmäkirjailija, TTT:n ohjaaja

Haluaisin nähdä Tarja Halosesta päivän 
Tampereen Teatterikesässä. Hänen yltiöar-
kisuutensa virallisissakin kontakteissa, kun 
tiedotusvälineet eivät ole läsnä, ei välttämät-
tä ole ihmisille kovin tuttu puoli hänestä. 
Teatterikesän aikanakin hän haluaa mie-
luummin Vaakon nakille kuin Näsinneulaan 
edustuslounaalle.

Jörn Donner
kirjailija, elokuvaohjaaja

No nythän niitä ei näe, siis presidentti Puti-
nin tapaamisia. Niissä mielellään olisi kär-
päsenä katossa, mutta siihen ei Bardykaan 
pysty. En tiedä, onko Halosen ja Arajärven 
yksityiselämä sen kummoisempaa, paitsi että 
heillä on isot asunnot. Itse tein vuonna 1970 
Perkele, kuvia Suomesta -dokumentin, jossa 
oli kaikennäköistä kansaa, ei pelkästään pre-
sidenttiä, jota siinä vähän irvailinkin.

Jari Sarasvuo
liikemies

Uskaltaisin väittää, että Halonen on Suomen 
temperamenttisin presidentti sitten Urho 
Kekkosen. Minua kiinnostaisi, sanan mo-
lemmissa merkityksissä, miten lämpimiä 
Halosen välit vientiteollisuuden edustajiin 
ovat. Välillä on vaikuttanut siltä, että osa 
vientiteollisuuden ihmisistä on ollut lievästi 
traumatisoituneita niistä.

MARKUS MÄÄTTÄNEN

Jälkilöylyt

Päivä teatterissa vai 
Putinin tapaaminen?
Aleksi Bardy kertoi ohjaavansa dokumenttia 
Tarja Halosen viimeisestä presidenttivuodes-
ta. Tekijät kehuvat päässeensä kulissien taakse. 
Kysyimme, minkä kohtauksen kolme tuottelias-
ta haluaisivat nähdä Rouva Presidentissä.

Norjalaiset Marit Björgen 
ja Therese Johaug her-
mostuivat tv:n kamera-
ryhmään sen jälkeen, kun 
heidän paidanvaihtoaan 
tultiin kuvaamaan aivan 
lähietäisyydeltä sunnun-
taisen Tour de Ski -kisan 
jälkeen. Syystäkin: ei ur-
heilijan pidä joutua tirkis-
teltäväksi.

PÄIVI KEROLA

Onnittelen!

Naishiihtäjät 
ärähtivät

Entinen huippu-urheilija Sari Essayah myöntää, että kunnianhimo voi olla hyvästä.


